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 У Јутарњем програму телевизије Хаппy јутрос је главна тема био новинар и водитељ ТВ
Нова С Иван Ивановић. Горан Весић обрушио се на Ивановића, само зато што је открио
да је "вечити заменик" градоначелника, на летовање потпрошио 80.000 евра. Иван
Ивановић је у разговору за Нова.рс прокоментарисао овај Весићев наступ, који је само
један у мору оних који се данима емитују на телевизијама са националном фреквенцијом.

  

Наиме, Горан Весић није одговорио на питање одакле му 80.000 евра за летовање, али
је зато нагласио да је “Иван Ивановић полуписмени дрипац, који је имао уговор са ТВ
Прва и примао по емисији 17.000 евра”, а затим му и претио одласком на суд.

  

Ивановић, као и досад, није ускратио Весића одговора. За Нова.рс је рекао да није у
питању једно гостовање заменика градоначелника, већ да се то дешава претходних
неколико дана, на телевизијама са националном фреквенцијом.

  

“Мислим да је у питању очигледна нервоза човека кога је истина погодила директно у
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главу. Он сад обрће причу, то је тај напредњачки спин који смо видели хиљаду пута, уз
помоћ новинара” казао је Ивановић и додао да новинари не мисле да Марић и Сарапа
крше кодекс новинарске професије, као и да тиме мисли на сва новинарска удружења и,
како је рекао, виђеније новинаре, који по емисијима уче разне људе новинарству.

  

Ивановић подсећа да је Весић државни функционер, који мора да у сваком тренутку
објасни своју имовину и начин на који троши новац.

  
  

Gadni su, znam, ali pogledajte bar ovaj deo. 
  Danas ja, sutra vi, voleli me ili ne. 
  Nemojte da posle bude “ju nismo znali”
  Ovaj film smo već gledali nebrojeno puta ... pic.twitter.com/LeU9l72oLv

  — Ivan Ivanović (@veceivan) September 23, 2020    

“Примера ради, Горан Весић иде на рекреацију у хотел Хилтон, тамо редовно једе суши,
и велико је питање како то може да приушти с платом од 100.000 динара. То питање не
бих постављао да Горан Весић није државни функционер. Пошто он то јесте, мора да
објашњава своју имовину и мора да објашњава своје трошење. Он троши више него што
зарађује и има више него што би човек са његовом функцијом могао да има”, прича
Ивановић.

  

Он истиче да Весић то мора да објасни, а да није у стању да објасни.

  

“С друге стране, он је онда преокренуо причу, па претура по мојој имовини, по неким
уговорима и тако даље. Ја могу да вам кажем, да је 99,9 одсто ствари које он рекао
тотална лаж, али то уопште није битно. Нема нико права осим пореске управе да
испитује моју имовину. Ја сам физичко лице. Свако коме је ово океј и ко се није побунио
против овог видеа, тај пристаје да сутра њему претурају све што има и да износе у
новине да ли нешто има, да ли је нешто урадио или није. Види се да је човек у нервном
растројству” каже Ивановић и додаје:

  

“Мислим да се иза тога крије план да коначно буде градоначленик Београда. А пошто
нема никакву подршку странке, јер га се буквално људи из Српске напредне странке
стиде, њему сад никако не треба да га пукне нека истина, да у ствари има неке паре које
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не може да објасни и да докаже одакле му. Ако је тачно оно што он прича о мојој заради,
онда не знам зашто је чудно да имам стан у Ровињу. Не знам уопште ни зашто је то тема.
Мислим да, ако неко њега оптужи да троши више него што зарађује, па га неки новинар
доведе у емсију, онда тај новинар треба да га пита о његовој заради и о његовом
трошењу, а не да се прича о мени. Ја нисам тема, нити постоји никакав законски основ
да то будем”.

  

Ивановић наглашава и да Горан Весић злоупотребљава службе града, како би се
обрачунавао с њим.

  

“Горан Весић је злоупотребио Паркинг сервис да се распита да ли ја плаћам паркинг или
не плаћам. У ресторан, у коме сам био сувласник, инспекција је дошла четири пута за
седам дана. Од дана кад је кренула афера. Дакле, имамо ситуацију у којој градски
функционер злоупотребљава одређене службе Града Београда и јавна предузећа која
су у власништву Града Београда, да би спроводио неки свој лични обрачун са
грађанином Града Београда, који му даје плату и финансира Град Бограда. Овде је
крајње неважно да ли је то Иван Ивановић или Пера Перић, да ли ви мене волите или не
волите, шта мислите о мојој емсији… То је потпуно неважно. Ја сам грађанин Београда,
држављанин Републике Србије, који трпи тортуру од државног службеника, од
сопственог града и сопствене државе. Мислим да је то незапамћен случај заиста, и у
томе му још помажу новинари. Ко је тај из Паркинг сервиса који је звао Горана Весића и
јавио му да ли ја плаћам своје казне?”, упитао је Ивановић.

  

Ивановић додаје да је велики проблем што се овакве ствари дешавају на националној
феквенцији.

  

“Да би људи схватили шта се дешава треба да погледају јутрањи на Пинку у суботу и у
недељу, и ово је био јутарњи на Хаппy ТВ. У некој крајњој инстанци те националне
фреквенције су јавно добро које припада свима нама. Дакле, свако од нас ко је
сувласник тог јавног добра, допринео је на неки начин да се данас деси ово што се
десило. Ја све људе које позивам, позивам да размисле. Сутра ће бити неко други, неко
ваш, неко ко вам је драг, или ћете бити ви у питању. Мора да постоји неки тренутак од
којег ћемо просто да почнемо да бранимо нормалност у овој земљи. Има десет мојих
колега који су летовали у Хрватској, од тога сам шест срео. Нико се није огласио да
изађе да каже – еј, па ја сам летовао у Хрватској. Или смо сви издајници или смо сви
били на одмору са породицама да пунимо батерије, нема треће опције. За мене лично,
ово је велика срамота за Београд, велика срамота за Српску напредну странку. Ако је
неко из СНС гласао за ово што се данас десило и да тако изгледа наш живот, и да не
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знамо шта нас колико кошта у Београду, да се Београд раскопава по четири пута на
истом месту… Онда, рођаци, нека вам је на част”, јасан је Ивановић.

  

Весић је помињао и уговор који је познати водитељ имао на ТВ Прва, а према његовим
речима, такав уговор није ни постојао.

  

“Уговор о коме он прича не постоји. Ја сам на ТВ Прва радио без уговора. То је био
начин на који је тадашњи менаџмент покушавао да врши одређени притисак на мене. То
је врло важно. Значи уговор о коме он прича не постоји. Ја га никада нисам потписао,
тако да је то потпуно суманута прича. А још она мученица која га пита – ‘јел’ то
информација јавно доступна’. Да сам ја показивао уговор или да је он причао с људима
из опозиције, а то је најбољи део видеа. Ако он шурује са људима из опозиције, можда
треба људи из СНС да се позабаве тиме. Кад се он то виђа са опозицијом и ћаска с
њима?”, пита Ивановић и наглашава да смо у ствари видели једног пораженог Горана
Весића.

  

“Ми смо видели једног нервозног, пораженог човека који је ухваћен са прстима у тегли
меда и он сада хистерише и злоупотребљава своју позицију, фактички градоначелника,
јер он је де фацто гардоначелник Београда. Доктор Радојичић је или преминуо или
емигрирао, ми не знамо да ли је жив тај човек… Он злоупотребљава максимално свој
положај, злоупотребљава своје личне контакте с тим новинарима и тим телевизијама.
Очигледно, један Весић може да дође и прича шта хоће, ето то је нека ситуација. Опет
кажем, за мене лично, он је највећа срамота за Београд, Скупштину града Београда и за
СНС, за коју сам сто посто сигуран, без обзира на политичка неслагања, да се бар 85
одсто људи који су чланови те странке, стиди онога што су видели од Горана Весића”,
закључује Ивановић.

  
  

Ozbiljna drama zbog letovanja. Pa druže, tvoje je, pošteno si zaradio,čemu drama?
  Prošle god porto karas, isti hotel u kom je bio Djillas lopov-milioner. Ove god skuplje letovanje,
jer tako ste mu omogućili. 
  Prilažem fotku maskiranog govneta u milionerskom kompleksu pic.twitter.com/XjzCDyxhsm

  — Ivan Ivanović (@veceivan) September 23, 2020    

С обзиром на то да је Весић у јутрошњем гостовању изјавио и да ће се са Ивановићем
видети на суду због онога што је изнео, водитељ и аутор емисије “Вече са Иваном
Ивановићем” каже:
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“Једва чекам, нема никаквих проблема. Ја сам у овој земљи добио неку кривичну пријаву
у јулу месецу, први позив је био 8. августа, други позив 20. августа. Не знам никога ко
добије два позива у јулу и августу да се појави на суду. Не знам још шта је, нисам био ту,
нисам добио материјале, не знам ко ме је тужио. Знам да је адвокатска канцеларија
Исаиловић, претпостављам да је то канцеларија Синише Малог и Ане Брнабић. С друге
стране, ја имам судски процес у коме се судим око својине на некој веспи који траје шест
година. А овде за 14 дана стигла два судска позива усред августа. У овој земљи нема
правде, у овој земљи одређени људи који су на државним функцијама злоупотребљавају
државу, злоупотребљавају судство, злоупотребљавају државне фирме зарад свог неког
личног, приватног интереса. Мислим да ниједан грађанин Србије њих не треба не
плаћа”.

  

Заменик градоначелника оптужио је Иванаовића и “да се спрда са грађанима Србије, јер
је у својој емисији Стипи Месићу поклонио трактор”.

  

“Ја не могу да будем крив и одговоран што је Горан Весић глуп и не разуме нешто што се
десило у мојој емсији. Тако да, што се тиче трактора, на Твитеру и на неким разноразним
мрежама, има гомила коментара људи који су избегли оданде и који објашњавају како су
они доживели то са трактором. Сад ја треба да коментаришем што Горан Весић нема
интелектуалне капацитете да разуме моје емисије. Чињеница је да сам студирао 20
година, али сам на крају завршио Правни факултет у Беогарду и ја сам по стручној
спреми правник. То је једна категорија која је постојала пре Болоње, од Болоње више не
постоји, али ја стварно имам диплому Правног факултета БУ и не знам шта би ја требало
да урадим да бих био образован по критеријумима Горана Весића, Миломира Марића,
Предрага Сарапе, Вукашина Обрадовића и још неких људи који стално говоре у јавности
како сам ја необразован и уличар. Значи, ја можда јесам уличар, али сигурно нисам
необразован”.

  

(Нова.С)
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